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ŚSEMIANIE WSPOMINAJĄ DNI SPRZED 44 LAT

Godzina wyzwolenia
22 lipca 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego og
łosił „Manifest do Narodu Polskiego” . Jego tekst odczytano o go
dzinie 10.45 czasu polskiego w radiowej audycji. Dziś ta data jest
jedną z najważniejszych dla wszystkich Polaków; dziś czcimy
w tym dniu kolejne rocznice odrodzenia Polski Ludowej. Ale 44
lata temu nie wszyscy przecież mogli poznać ten dokument już
22 lipca. Możliwe to było na terenie wyzwolonej Lubelszczyzny,
a później, razem z wolnością, treść manifestu docierała w głąb
Polski.
Kilkoro śremian poprosiliśmy o refleksje związane z tym dniem
i dokumentem. Gdzie wtedy byli, ile mieli lat, kiedy dowiedzieli
się o manifeście?
Ile osób — tyle historii. Bo przecież byli wszędzie. Ale do wszy
stkich manifest kierowała nowa władza: „Do narodu polskiego!
Polacy w kraju i na emigracji! Polacy w niewoli niemieckiej! Ro
dacy, wybiła godzina wyzwolenia..."
KAROL PIETRZAK — zaopatrzeniowiec w Przedsiębiorstwie Go
spodarki Komunalnej: — Miałem wtedy. 13 lat, mieszkałem w Po
znaniu i pracowałem w niemieckim przedsiębiorstwie handlowokomunalnym. Bytem świadkiem rozmów mojego ojca z kolegami

(ojciec pracował wtedy jako zecer w drukarni przy ul. Wielkiej 10)
o wyzwoleniu Chełma, o nowym rządzie, o ustawach. Nie wszysstko wtedy rozumiałem, ale — co najgorsze — nie mogłem z ni
kim podzielić się tymi wiadomościami. Przecież u nas trwała woj
na. Ale czuło się wyraźnie nadzieję na szybszy jej koniec.
TADEUSZ MIELOSZYŃSKI — dyrektor Międzyszkolnego Ośro
dka Sportu:
— Pracowałem w centrali mięsnej u Johana Petersa w Śremie.
Miałem wtedy 14 lat. Niemiecki właściciel firmy mógł oczywiście
bezkarnie słuchać radia, ale przy okazji korzystaliśmy z niego
i my — Polacy. Oczywiście nielegalnie. I tak usłyszeliśmy infor
mację o manifeście nadaną przez Radio Londyn. Nie wszyscy by
li do końca zadowoleni z treści tego dokumentu, było przecież
wiele osób o różnych przekonaniach politycznych, ale wszyscy ro
zumieli, że wolność jest coraz bliżej. Pamiętam, że chyba po 3
dniach pojawiła się w Śremie ulotka z powieloną treścią manife
stu.
ZENON HIRSCH — architekt: — W 1944 roku miałem 15 lat.
Byłem wywieziony do Lipska, tam pracowałem w firmie SAK przy
dokończenie na s. 2

Zrobili nie pytając o zgodę
a

Najczęściej tak bywa, że potrzeba rodzi inicjatywę. A jeśli do tego interes indy-

Z widualny godzi się z interesem społecznym — wszystko to stanowi realną szansę na
i! sukces. Tak więc nawet nie analizując szczegółowo problemu — te przesłanki już

E wskazują, że nowa Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „W arta”

,! w Śremie spełni oczekiwania przede wszystkim tych, którzy liczą na wcześniejsze
■ otrzymanie mieszkania.
'
Zawsze wokół nowego tworzą się kontrowersje, nieufność, oczekiwanie. Często
E bezpodstawna zawiść. Dla zasady. Także o spółdzielni „W arta” krąży wiele plotek
S i niedomówień. Wydaje się więc, że informacje, o które poprosiliśmy prezesa Zarządu
! Spółdzielni Wojciecha Pijackiego (sprawującego tę funkcję społecznie), powinny roz! wiać wątpliwości i rozjaśnić obraz.
• Od czego się zaczęło?
— Problem zawsze najczęściej zauważą
oi, których on dotyczy. I tym razem zna
lazła się grupa osób, których nie satys
fakcjonował (delikatnie mówiąc) dwunas
toletni okres oczekiwania w Śremie na
spółdzielcze mieszkanie. Idea zrodziła się
w końcu ubiegłego roku. Grupa kilkunastu

osób z kilku zakładów pracy zwróciła się
z propozycją utworzenia nowej spółdziel
ni do Rady Miejsko-Gminnej PRON. Da
lej Rada przekazała tę propozycję śremskim zakładom pracy. Ostatecznie po in
tensywnych przygotowaniach opracowano
statut i złożona, wniosek o rejestrację
spółdzielni. Ookondło się to 28 kwietnia
1988 r.
" 1\

Przyjęto dwie podstawowe zasady dzia
łania: pierwsza — funkcjonować — tak
długo, jak tylko będzie to możliwe — spo
łecznie, druga — w poczet członków przy
jmować na razie tylko osoby kierowane
przez zakłady pracy.
• Jakie są wasze najbliższe zamierzenia?
— Wiosną 1989 r. planujemy rozpocząć
budowę. Teren ograniczają ulice: Sikor
skiego, projektowana Grunwaldzka, Cheł
mońskiego, Malczewskiego i projektowany
zalew. Powierzchnia pod zabudowę mie
szkalną obejmuje 14,4 ha. Pierwszy etap
rozpocznie budownictwo jednorodzinne.
Spowodowane jest to faktem, iż budowni
ctwo wielorodzinne będzie realizowane z
prefabrykatów produkowanych przez Kom
binat Budownictwa Ogólnego, co stanie
się możliwe dopiero w 1991 r.
• Czy to prawda, że wchodzicie na te
reny starej spółdzielni, „jeziorańskiej” ?
— To też jedna z plotek. Spółdzielnia
Mieszkaniowa, która realizuje obecnie He
lenki, ma do dyspozycji tzw. jednostki A
dokończenie na s. 2

Dokończ, ze s. 1

GODZINA WYZWOLENIA

produkcji rakietniic. Oczywiście nikt nas nie informował o tym,
co dzieje się w kraju. Mogliśmy tylko domyślać się. Bo na przy
kład prasa niemiecka pisała, że ich wojska „planowo opuszczają”
tereny ZSRR i są w Polsce. A później zauważyliśmy, że pociągi
z frontu wracające z rannymi żołnierzami nie są już tak bardzo
brudne i zabłocone, czyli że pokonują mniejsze odległości. Do
tarły do nas też wiadomości o powstaniu warszawskim, ale o ma
nifeście dowiedziałem się dopiero w styczniu 1945 r., już w Poz
naniu. Na Śródce stał polski czołg i dwóch polskich żołnierzy
rozdawało uloki z treścią manifestu.
STANISŁAW FALECKI — emeryt: — Byłem wtedy w gajówce
u ojca w Dębowym Polu (Kielecczyzna). Pamiętam, joko 16-latek
że w nocy z 22 na 23 lipca 1944 r. zrzucano z samolotu ulotki
z treścią manifestu. Wywołały wielkie zainteresowanie wśród ludzi.
Zastanawiano się szczególnie nad zapowiedzianą reformą rolną.
Prócz teigo pamiętam, że Niemców, którzy rano dotarli do wioski
okrutnie zmęczeni i którzy po prostu spali prawie do wieczora,
w ogóle nie interesowały te ulotki. A Polaków treść manifestu
bardzo podnosiła na duchu i dopingowała do walki.
HELIODOR JANKOWSKI — prezes Spółdzielni Mieszkaniowej:
— Wywieziono nas do Generalnej Guberni, do Ostrowi Mazo
wieckiej. Już pod koniec sierpnia 1944 r. docierała tam „w ol
nościowa” prasa, ale pierwszą informację o manifeście usłysza
łem chyba dopiero w październiku. Miałem w tym czasie 15 lat
i zbyt mało doświadczenia, aby docenić wagę tego wydarzenia.
EDWARD KOSZUTA — emeryt: — Przez całą wojnę byłem
w Śremie, a to głównie dzięki temu, że należałem do Ochotniczej
Straży Pożarnej i strażaków Niemcy potrzebowali na miejscu, w
mieście. Pracowałem w garbarni. W 1944 r. miałem 22 lata. Kon
kretne wiadomości na temat manifestu lipcowego dotarły do mnie
właściwie dopiero zimą 1945 r. Żołnierze, którzy oswobodzili Śrem,
przywieźli ze sobą ulotki.
J. MIECZYSŁAW WAWRZYNIAK: _ emeyyt: — Dzieliliśmy los
wielu polskich wysiedlonych rodzin. Ja byłem wtedy na Podlasiu.

ZROBILI NIE PYTAJĄC O ZGODĘ
dokończ, ze str. 1

i B, a Spółdzielnia „W arta” — jednostkę
C. Nie naruszamy więc niczyich zasobów.
• Ponoć sam prof. Jerzy Buszkiewicz
podjął się projektowania nowego osiedla.
— Faktycznie. Kompleksowy projekt
przygotowuje zespół architektów pod kie
rownictwem prof. Buszkiewicza, którego
nazwisko dziś kojarzy się wielu z „Zielo
nymi Wzgórzami” , a w niedalekiej przysz
łości, miejmy nadzieję, także ze Śremem.
Osiedle ma mieć charakter samowystar
czalnego miasteczka z całą infrastrukturą
— rynkiem, szkołą, przedszkolem, siecią
handlową, garażami, terenami rekreacyj
nymi, klubem osiedlowym, studiem i TV sa
telitarną. Naszą ideą jest by mieszkania
w budynkach wielorodzinnych nie różniły
się od tych w domach jednorodzinnych.
Chcielibyśmy też, by były to mieszkania
wielopokoleniowe; myślimy o zabezpiecze
niu minimum norm dla dwóch rodzin, tak
by młodzi ludzie zakładający swoje rodzi
ny nie musieli zaczynać nowego życia od
poszukiwania mieszkania.
Ponieważ trwają prace projektowe, nie
mogę jeszcze podać szczegółów. Wspom
nę tylko, że budownictwo jednorodzinne
realizowane będzie systemem tradycyjnym,
a wielorodzinne — zmodernizowanym wie
lkopłytowym. Dążyć będziemy do tego by
mieszkańcy osiedla czuli się naprawdę jak
u siebie. W związku z tym zakładamy m
przykład, że obowiązek utrzymania czysto
ści wokół domku jednorodzinnego będzie
należał do lokatora.
• Jakie będą koszty?
— O nich trudno dziś mówić, gdyż nie
jest zakończony projekt i stale trzeba brać
pod uwagę znaczną inflację. Na razie za

Manifest dotarł do nas w połowie sierpnia. Zaczęły tworzyć się
nowe organy władzy, wójtowie, milicja obywatelska z poniemiec
kimi karabinami. Był to też okres mobilizacji do wojska. Wstąpi
łem wtedy ochotniczo, miałem 17 lat. Pamiętam, że ludzie róż
nie przyjmowali ten manifest. Nasza wioska leżała w odległości
3 km od Bugu. Pamiętano tam doskonale czasy carskiego zabo
ru, w 1943 r. hitlerowcy bardzo mocno rozpowszeechnilj sprawę
Katynia, obawiano się kolektywizacji. Było wiele nieufności. To
tylko dziś, z podręczników historii, jawi się obraz znacznie pro
stszy niż ten, który życie niosło 44 lata temu.
LEONTYNA JANISZEWSKA — emerytka: — Uczyłam wtedy w
szkole we wsi Ostrówki pod Lublinem. Doskonale pamiętam dzień
(zdaje się 18 lipca), gdy Niemcy w popłochu uciekali przez wieś,
porzucając broń, mapy ii chowając się w zbożu. Wiedzieliśmy, że
zbliża się wojsko radzieckie. Pewnej nocy obudził wszystkich sil
ny blask reflektorów. Okazało się później, że do Lublina wkro
czyło polskie wojsko. Po kilku dniach, bo już wolno było się po
ruszać, pojechaliśmy do Majdanka. Wtedy to w Lublinie widzia
łam po raz pierwszy rozlepione afisze z manifestem. Ale nade
wszystko utkwił mi w pamięci okropny obraz obozu w Majdanku.
Jeszcze leżało tam wiele trupów.
Radość ze zwycięstwa była ogromna. We wsi zorganizowaliśmy
zabawę. Ludzie cieszyli się też na manifest, ale przyjmowali go
z niedowierzaniem i rezerwą. Zbyt wiele już przeżyli i zbyt wiele
po prostu widzieli.
KAZIMIERZ PAWŁOWSKI — emeryt: — Miałem 31 lat, bytem
w tym czasie w Lublinie. Pamiętam, jakie wrażenie zrobiła na
mnie, odbywająca się 24 lipca, defilada woisk polskich i party
zantów. Wszyscy cieszyli się z wolności, a na murach — we wszy
stkich dostępnych miejscach — były rozplakatowane afisze z ma
nifestem PKWN. Byłem w tym czasie urzędnikiem w gminie Kra
sny Staw. Pamiętam, że społeczeństwo przyjęło manifest pozyty
wnie, choć dziś sądzę, że bardziej doceniali sam fakt odzyska
nia wolności niż treść ogłoszonego dokumentu.

kład kierujący swojego pracownika wpłaca
1 min zł, a pracownk będzie musiał pokryć
10% wartości mieszkania lokatorskiego lub
20“/o — własnościowego. Mamy zabezpie
czone kredyty dla spółdzielni — na miesz
kania lokatorskie i dla obywateli — na
własnościowe. Na pewno będziemy starali
się być konkurencyjni (również jeśli chodzi
o koszty) do Spółdzielni „jeziorańskiej” .
System Buszkiewicza gwarantuje atrakcyj
ność, wysoki standard a jednocześnie tań
szą technologię o 15—20% od tei stoso
wanej na Jezioranach, Koszty pozwoli nam
też obniżyć fakt, iż wytwórnia płyt będzie
na miejscu, w Śremie.
• Wiele osób wyraża obawę, że gdy
KBO rozpocznie realizować nowe osiedle
— ucierpią Helenki.
— Zapewniam, że Kombinat zrealizuje
wszystkie zawarte umowy. I będzie praco
wał tam, gdzie korzystniej. Czyli dla tych,
którzy w procesie inwestorskim będą lepsi,
sprawniejsi.
* Z treści pańskiej wypowiedzi można
wysnuć wniosek, że nie napotykaliście po
drodze żadnych trudności. Ale prze
cież sama czytałam pismo naszego zakła
dowego potentata (odpowiedź na propo
zycję RMG PRON), z którego wynika, że
nie jest nam potrzebna nowa jednostka
bo znów obrośnie w administrację i łożyć
będzie trzeba na jej utrzymanie, a prze
cież stara spółdzielnia wybudowała już Je
ziorany, buduje Helenki — po cóż więc
ktoś nowy?
— Myślę, że to stanowisko sformulowone zostało zbyt pośpiesznie, bez zaintere
sowania się podstawowymi sprawami do
tyczącymi idei i sposobu realizacji nasze
go zamierzenia. Bo mimo nieskorzystania
przez zakład z naszej propozycji, wielu
pracowników odlewni wykazuje indywi
dualne zainteresowanie.

Zanotowali: R.Sz. i Z.

Niestety, członkiem naszej spółdzielni mo
żna zostać tylko poprzez swój zakład pra
cy. Dziwi trochę stanowisko Odlewni Że
liwa, gdyż łatwiej wpłacić 1 milion złotych
niż wykupić mieszkanie za około 5,5 milio
nów. Z tej szansy natomiast skorzystało
już 9 zakładów pracy, których fundusz za
kładowy nie jest tak duży. Dziś mamy już
zapotrzebowanie na 150 mieszkań.
• Jesteście pewni, że uda wam się zre
alizować plany?
— Bez tego nie zaczynalibyśmy. A nasz
optymizm poparł prof. Buszkiewicz, który
stwierdził, iż po raz pierwszy w jego karie
rze architekta spctyka sytuację, gdzie in
westor (Spółdzielnia „W arta” ) i wykonaw
ca (Kombinat Budownictwa Ogólnego) pre
zentują zgodne stanowisko. To gwarancja
na pomyślną realizację. I wierzymy, że
powstanie osiedle nie na miarę gminy czy
województwa, a kraju. Zaś dla tych, do któ
rych przemawia tylko tego rodzaju porów
nanie, dodam, że w stylu zachodnim. Za
kończenie inwestycji planujemy na lata
1995—6.
• Co może pan odpowiedzieć tym, któ
rzy zgłaszali pretensje, że powstała nowa
spółdzielnia, a ich nikt nie pytał o zgodę?
— Często myślę, że w Śremie jedyną
najkonsekwentnle] realizowaną zasadą jest
„równać do dołu” . Na szczęście nie daje
ona stuprocentowych efektów. Tak więc
tym, którzy mieli lub mają tego rodzaju
wątoliwości przypominam, że po prostu
korzystaliśmy z możliwości, które dają od
powiednie przepisy i nie musieliśmy nikoqo pytać o zaodę Wszyscy maja takie sa
me szanse. A konkurencję powitamy na
prawdę z radością
Rozmawiał: Z
Tymczasowa siedziba
Lokatorsko-Włas
nościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „W ar
ta" w Śremie mieści się w Kombinacie Bu
downictwa Ogólnego os. Psarskie 82.
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Nochowo
W odległości 3 km od Śremu przy drodze do Leszna położona
jest duża wieś — Nochowo. N-. itarsza wzmianka o niej pochodzi
z roku 1292 i mów, że jej (...'mścicielami byli Zachariasz i Wilhelm.
W wiekach późniejszych i echowo jest wsią królewską wchodzą
cą w skład starostwa śre:.oskiego.
Ciekawą relację z roku 1416 o pobycie króla Władysława Ja
giełły w Nochowie przytacza Jan Długosz w swych sławnych Rocz .ikcch opisujących historię Polski. Król przybył do wsi ze spe.alnym posłańcem księcia Austrii — Ernesta, aby udowodnić wą
tpiącemu kuzynowi, że w Nochowie ziemia sama rodzi garnki.
N ochow o — d w ó r 2 1917 r „ s ie d z ib a S ta c ji H o d o w li R oślin O grodniczych
Tak się też sało, król kazał kopać w różnych miejscach... gdzie
Fot. Z. Szm idt
rzeczywiście znaleziono mnóstwo garnków rozmaitej formy i ob
jętości, ręką samej przyrody dziwnie i misternie, jakby przez gar
stoję stracony wieloletni dyrektor spółki — Leon Laudowicz. Mincarza urobionych... Było to stare cmentarzysko pochodzące z ok
mo to na niewielkich ukrytych poletkach, dzięki ofiorności kilku
resu kultury łużyckiej potwierdzone wielokrotnie w ostatnich la
pracowników m.in.: F. Wachowiaka, M. Marcinca i I. Kowalew
tach. Powyższy fakt pierwszych wykopalisk w Polsce uważany jest
skiego, w dalszym ciągu prowadzono prace selekcyjne. Po za
za początek polskiej archeologii.
kończeniu wojny spółka wznawia działalność pod zarządem pań
Jak wyglądała wieś w dawnych wiekach trudno dociec — nie
stwowym, by w roku 1950 przekształcić się w Stacje Hodowli Ro
zachowały się żadne dokumenty o tym świadczące. Prawdopodo
ślin Ogrodniczych.
bnie w XVI wieku był we wsi drewniany kościół św. Mikołaja _
Obecnie stacja gospodaruje na obszarze 742 ha i obejmuje
mówi o nim legenda: Tuż obok kościoła była karczma, w której
nochowscy gospodarze przepili kościół i po pewnym czasie zna dwa gospodarstwa: Nochowo i Kadzewo (włączone w 1954 r.)
oraz jeden folwark — Międzyrzecz i pracuje w niej 225 osób. Pro
lazł się on w Śremie. Tam też zbyt długo nie przetrwał. Gdy
wszedł do niego w nocy klnący pijak, zapadł się pod ziemię ra wadzi się tutaj hodowlę naukową głównie nad roślinami warzyw
nymi i kwiatami. Stacja wprowadziła do Państwowego Rejestru
zem z grzesznikiem. A w miejscu tym powstało małe jeziorko.
Odmian 18, nowowyhodowanych odmian takich jak: ogórek
I tylko od czasu do czasu słychać podobno głos dzwonu kościel
szklarniowy śremski, liczne odmiany grochu i buraka ćwikłowego.
nego. Jeziorko w Śremie rzeczywiście pozostało, a w Nochowie
Prowadzone są też prace w zakresie hodowli owcy-merynos pol
wzniesiono kapliczkę św. Mikołaja stojącą do dzisiaj na niewiel
kim wzniesieniu w pobliżu parku dworskiego. To właśnie w tym ski., Pozostała gospodarka stacji podporządkowana jest działal
ności naukowej. Dla celów szkoleniowo-dydaktycznych przystoso
miejscu miał stać niegdyś kościół.
wuje się obecnie stary dwór w Kadzewie.
W okresie zaborów wieś wchodzi w skład dóbr rządowych i kró
Śiedzibą stacji jest dawny dwór Kinderów z 1917 roku znajdu
lewskich. Przez pelwien czas dzierżawi ją Antoni Raczyński —
jący się w zabytkowym parku krajobrazowym (2,5 ha) z poło
członek Komitetu Narodowego w Śemie, a od końca XIX wieku
rodzina Kinerów. Na przełomie 1917/18 roku powstaje w Nocho wy XIX wieku. Niestety, park mimo prowadzonych prac porząd
kowych, nie, przedstawia się najlepiej. Rośnie w nim ok. 250 drzew
wie spółka polskich ogrodników — producentów nasion warzyw
i kwiatów pod nazwą „Spójnia” .
32 gatunków w tym tak rzadkie jak: miłorzęby japońskie i skrzydloorzech kaukaski oraz kilka klonów i wierzb o rozmiarach pom
Założycielami byli S. Olszewski ze Śremu, J. Marciniec z Poz
nikowych.
nania, W. Kowalski z Ujazdu i F. ścieciński z Kościana. Po odzy
Nochowo to nie tylko SHRO, ale także liczne gospodarstwa
skaniu przez kraj niepodległości, w roku 1912 spółka uzyskuje
indywidualne, osiągają one jedne z lepszych wyników w rolnic
dzierżawę majątku państwowego o powierzchni ok. 700 ha i prze
twie naszej gminy. Wieś nie może pochwalić sie zabytkami nie
kształca się w Spółkę Akcyjną. O doskonałych wynikach spółki
licząc kilku starych gospodarstw. Przetrwał natomiast jeden z os
świadczą liczne medale i nagrody na Powszechnej Wystawie Kra
tatnich u nas wiatraków z XVIII wieku. W najbliższym czasie w po
jowej w Poznaniu i wystawach ogrodniczych. W tym okresie pro
wadzono prace hodowlane nad 12 odmionami roślin okopowo- bliżu wsi powstanie nowe składowisko odpadów przemysłowych Od
lewni 2eliwa. Miejmy nadzieję, że będzie opdowiednio zabezpie
pastewnych, 70 odmianami roślin warzywnych i 180 odmianami
czone i nie wpłynie na wyniki prac prowadzonych przez SHRO.
kwiatów. Pomyślny rozwói zostaje przerwany II wojną światową.
Majątek przejmują Niemcy, a w egzekucji na śremskim rynku zoZbigniew Szmidt

R adni W RN
W poprzednim numerze „Głosu Śremskiego” podaliśmy naz
wiska osób wybranych radnymi Rady Narodowej Miasta i Gmi
ny, Śrem. Dziś uzupełniamy tę informację podając nazwiska osób,
które w okręgu wyborczym nr 38 wybrane zostały radnymi Woje
wódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu.
1. Jerzy Balcerowicz — I. 31, nauczyciel w Szkole Podstawowej
nr 5 w Śremie, zam. w Śremie.
2. Włodzimierz Maliński — I. 26, technik rolnik, kierownik Rejo
nowego Biura Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Poznaniu, zam.
w Dąbrowie
3. Halina Służewska — I. 67, lekarz w ZOZ w Śremie, zam. w Śre
mie.
4. Jan Szczepaniak — I. 49, technik mechanik, kierownik oddziału
w Odlewni Żeliwa w Śremie, zam. w Śremie.
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s e n te n c ja m ie s ią c a
Fot. Z. Szm idt

Dziś zadanie trochę trudniejsze,
bo tej wieżyczki nie spotykamy
przy żadnej z głównych ulic.
A gdzie?
(odpowiedź wewnątrz numeru).
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ŚREMSKI

g a r u tiz o n
Z pewnością każdy zdaje sobie doskonale sprawę, że stały gar
nizon wojskowy w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju
miasta pod względem gospodarczym i kulturalnym. Oto drobny
tego przykład z terenu śremskiego. W 1932 r. przeprowadzałem
wywiad dla „Nowych Wiadomości Śremskich" z właścicielem Ki
na Mieczysławem Matuszewskim. W pewnym momencie zapyta
łem go, kiedy nastąpi udźwiękowienie kina wprowadzone już w
innych miastach. Usłyszałem odpowiedź, że obecny kryzys na to
nie pozwala, ale gdyby nadal pozostała w Śremie Podchorążów
ka, aparatura dźwiękowa już działałaby. Ponieważ likwiduje się,
nastąpi to dopiero w przyszłym roku. Rzecz zrozumiała — pod
chorążowie całkowicie zapełniali salę kina.
W okresie przedrozbiorowym często stacjonował w Śremie ja 
kiś oddział sił zbrojnych. Jednakże stałą załogę wprowadziły do
piero władze pruskie od 1793 r„ tj. po II rozbiorze Polski, mimo
ze warunki lokalowe nie pozwalały na skupieniu garnizonu w je
dnym miejscu. Mimo rozbudowy w latach 1858—1859 starych ko
szar przy ul. Franciszkańskiej (obecna siedziba Sądu), część od
działu rozlokowano po kwaterach prywatnych. O znaczeniu gos
podarczym tego garnizonu świadczy fakt, że dla jego obsługi
działało w mieście siedem różnych zakładów, zatrudniających 358
pracowników cywilnych, przeważnie Polaków.
Te anormalne warunki lokalowe, z jakimi borykał się śremski
garnizon sprawiły zapewne, że po stu latach — bo w 1892 r. —został on zlikwidowany. Rozpoczęły się dziesięcioletnie starania
o ponowne wprowadzenie jednostki wojskowej do Śremu. Nie tyl
ko czynniki lokalne usilnie zabiegały o powrót garnizonu, ale czy
niły to również władze prowincjonalne, a nawet rządowe. Trudno
jednak było złamać opór ministra wojny Prus von Gosselera, któ
ry jako trudności wskazywał konieczność budowy nowych koszar,
magazynów i kasyna oficerskiego. Ostatecznie w 1902 r. rozstrzy

gnął sprawę na korzyść mibsta cesarz Wilhelm II. Cesarska de
cyzja dotyczyła również budowy nowych koszar, do których skie
rowano z Poznania drugi batalion 47 śląskiego pułku piechoty.
Jednakże żołnierze w pikelhaubach niezbyt długo przebywali w
tych wygodnych nowych zabudowaniach. 30 grudnia 1918 r. o
godz. 22.0C śremska kompania powstańców bez jednego wystrza
łu zajęła budynki koszar na skutek podpisania kapitulacji przez
załogę niemiecką, którą wysłano do Reichu. Sformowany śrem
ski batalion powstańczy już 6 stycznia 1919 r. wyruszył na front
pod Zbąszyń. Po zawieszeniu broni 10 lutego śremski oddział pow
róci do koszar. Kiedy zakończono całkowitą organizację pol
skich sił zbrojnych, w latach 1921— 1928 stacjonował w mieście
Batalion Szkolny Piechoty O.K.VII. dla Podoficerów. Jego komen
dantem był major Szczur.
Lata 1928—1932 to okres pobytu w Śremie Batalionu Podcho
rążych Rezerwy Piechoty nr 7. Obecność tej jednostki w mieście
stawała się widoczną na każdym kroku. W znacznym stopniu oży
wiła się działalność na polu kultury, sportu i w życiu towarzyskim.
W wielu domach, w których znajdowały się panny na wydaniu,
goszczono przystojnych chłopców w mundurach, zapraszanych na
kawki, kolacje i uroczystości rodzinne. O ile jednak dobrze pa
miętam, żaden z tych kawalerów nie wywiózł sobie ze Śremu to
warzyszki życia. Tylko kilku oficerów ożeniło się ze śremiankami.
Dowódcą Szkoły Podchorążych był ppłk. Banaszak.
Przez ostatnie lata przedwojenne koszary zajmowała Szkoła
Podoficerska Piechoty dla Małoletnich nr 2. Przyjmowano do niej
chłopców po ukończeniu 7 klas szkoły podstawowej. Nauka trwa
ła 3 lata; przedmiotów ogólnokształcących uczyli nauczyciele cy
wilni z wyższym wykształceniem. Wielką popularnością cieszył się
komendant szkoły ppłk. Wilhelm Popelka — sympatyczny spo
łecznik; również jego żona Aleksandra, członek rady miejskiej
od 1933 r.
Społeczeństwo śemskie zawsze kochało chłopców w polskich
mundurach wojskowych.. Spontanicznymi oklaskami witano każ
dy przemarsz podczas uroczystości narodowych, widziano w nich
obrońców ojczyzny. I nie zawiedli. W czasie uroczystości odsło
nięcia tablicy pamiątkowej ostatniej śremskiej szkoły, wojskowej
w dniu 1.|X.1985 r. przewodniczący Środowiska Szkól Małolet
nich gen. Włodzimierz Kopijkowski podkreślił wielki patriotyzm
i udział byłych absolwentów Szkoły w walkach na wszystkich fron
tach II wojny światowej i w ruchu oporu. Wielu z nich cierpiało
w hitlerowskich katowniach i obozach koncentracyjnych.

O URZĘDZIE SKARBOWYM
Rozmawiam z Andrzejem Owczarczakiem,
naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Śremie,
który kieruje nim od chwili powstania, to
to jest od pięciu lat.
• Czym zajmuje się Urząd Skarbowy?
— Zajmujemy się wymiarem i poborem
należności podatkowych od jednostek go
spodarki nieuspołecznionej oraz niektórych
podatków i opłat od ludności. W tym za
kresie dokonujemy wymiaru i poboru po
datków obrotowego i dochodowego od
rzemiosła, hondlu, jednostek usługowych
oraz od tzw. zajęć zarobkowych. M.in. do
tyczy to prywatnych praktyk lekarskich, wy
konywania usług geodezyjnych, nadzoru
oraz projektowania budowli. Nasz Urząd
działa na terenie gminy Brodnica oraz
miast-gmin Czempiń, Dolsk, Książ, Kórnik
j Śrem. Prócz tego w naszym zakresie dzia
łania są: podatek od wynagrodzeń, spad
ków I darowizn, podatek wyrównawczy oraz
opłaty skarbowe. Pobieramy też podatek
rolny z działów specjalnych.
• Czy podatki egzekwowane przez wasz
Urząd zasilają budżety terenowe?
— Inkasowane przez nas należności po
datkowe są ewidencjonowane na kontach
poszczególnych jednostek administracyj
nych i w całości przekazywane na rzecz
budżetów terenowych. Są to wielkości się
gające kilkuset milionów złotych rocznie.
Sumy te przekazuiemy w formie zaliczek
miesięcznych. Całkowite rozliczenie nastę
puje po zakończeniu roku.

• Mówi się, że przepisy podatkowe są
mało klarowne. Bardzo często spotykamy
się ze zmianami w przepisach. Co może
pan na ten temat powiedzieć?
— To prawda. Nie wszystkie przepisy, w
szczególności dla przeciętnego obywatela,
który rzadko z nimi się styka, są czytelne.
Ale dzieje się tak dlatego, że żaden prze
pis nie jest w stanie przewidzieć wszystkich
sytuacji zachodzących w życiu. Reforma
gospodarcza powoduje, że przepisy po
datkowe muszą być stale dostosowywane
do zachodzących zmian. Spodziewamy się
ich w dalszym ciągu, ponieważ, jak wyni
ka z uchwały Rady Ministrów w sprawie
programu prac legislacyjnych rządu na la
ta 1988—90, mają nastąpić zmiany ustawy
o opłacie skarbowej, o podatkach od spa
dku i darowizn oraz nowe uregulowanie
dotyczące opodatkowania dochodów oso
bistych ludności.
• Od dłuższego już czasu wszyscy inte
resujemy się bardzo cenami. Czy w tej
dziedzinie Urząd Skarbowy ma coś do po
wiedzenia?
— Nasz Urząd nie zajmuje się kontrolą
cen. Właściwą w tych sprawach jednostką
jest Izba Skarbowa w Poznaniu. W naszym
zakresie działania jest kontrola innego ro
dzaju, miariowicie kontrola podatkowa. Po
lega ona na stwierdzeniu, czy poszczególni
podatnicy wykonują działalność zgodną z
przepisami i deklarowanymi przez siebie
wielkościom-. Zbieramy też dane świadczą

M arceli Szczęsny

ce o rozmiarach wykonywanej działalności
stanowiące podstawę opodatkowania. A
jest z tym różnie. Czasami jesteśmy nawet
zmuszeni wyciągnąć sankcje z ustawy kar
no-skarbowej. W związku z powyższym
praca naszych urzędników nie należy ani
cło łatwych, ani przyjemnych, przeciwnie —
jest trudna i odpowiedzialna.
• W Śremskim Urzędzie Skarbowym pra
cują 22 osoby, w większości kobiety. Być
może dlatego, że są bardziej skrupulatne.
Kogo chciałby pan wyróżnić?
— Wymienię tu najbardziej doświadczo
ne: Genowefa Król, Natalia Skiera, Ger»wefa Garbarczyk i Halina Baszyńska. A z
młodszych stażem — Henryka Ruszkowska
i Jacek Wojna. Ale chcę podkreślić, że na
sprawne funkcjonowanie naszego Urzędu
składa się odpowiedzialna praca wszyst
kich zatrudnionych w nim osób.
• Czy zechciałby pan przekazać na
szym czytelnikom pewne rady w sprawach
podatkowych?
_ Przede wszystkim chcę wszystkich za
pewnić, że mogą liczyć na pełną otwar
tość naszych urzędników, po prostu nie
obawiać się ich. Każdy obywatel związany
z Urzędem Skarbowym powinien starać się
zachować
tzw.
uczciwość
podatkową
I przestrzegać terminów wpłat ustalonych
należności podatkowych. Nie będą go wte
dy czekać żadne nieprzyjemne konsekwen
cje. W przypadku trudności płatniczych mo
żna zwracać się o przełożenie terminu lub
rozłożenie spłaty należności na raty. Pole
całbym, by obywatele Indywidualnie zechCiell się zapoznać z różnymi przepisami
podatkowymi. To na pewno spowoduje po
prawę w naszej współpracy — urzędu z
obywatelem i odwrotnie.
Rozmawiał
Gabriel Jasiński

Śremski kabaret „Bez oporu” zachowuje się zgodnie ze swoją
nazwq. Nie ma żadnego oporu przed zdobywaniem sympatyków
w całym dosłownie kraju, a marzy im się od morza da morza, a
może i oceanu. Tym z naszym czytelników, którzy raieM okazję wi
dzieć ich ostatni program — by przypomnieć, pozostałym — by
zachęcić do obejrzenia — polecamy rymowany tekst pt. „Szla
ban" — z repertuaru kabaretu.
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A tam rozłóżmy nasz kramiczek mały,
handlu nauczmy ministra, rząd cały,
zamieńmy towar co „Madę in Poland”
w obce waluty, by pełen był bank.
Wszystkie stare i nowe bubelki.
zamieńmy szybko na świeże rubelki,
a modne szmaty, maszynki i garnki,
wieźmy na zachód — tam, gdzie są marki.

Jerzy Kondras

Jugosłowianie zamienią w dinary,
Ręczniki frotte, no i okulary,
bułgarskie lewy i rumuńskie leje,
mamy za to, co u nas rdzewieje.

Marzą mi się granice bez szlabanów,
bez celników, kontroli bagażów,
by swobodnie przechodzić granice,
w każdym państwie zaczepiać kotwicę.

A wszystko to, co jemy — nie jemy,
w Japonię wwieźmy —a mamy już jeny.
Węgrom sprzedamy myśliwskie flinty,
a przywieziemy nowiutkie forinty.

Jest przecież sposób na nasze kłopoty.
Nie trzeba wcale brać się do roboty!
Podnieść szlabany i dalej, koledzy,
do Turcji, Grecji, przyjaciół zza miedzy.

Z wycieczek różnych w piękne obce strony,
będą funciki, szterlingi, korony,
a szeleszczące zielone dolary,
będą nasze, tjjj^lcraj nasz sprzedamy!

Tyś biedny brac:e, bo głowa twa głupia!
Żyłeczki nie masz do handlu obcego —
wystarczy przecież tu kupić, tam sprzedać,
by nieźle żyć i biedzie się nie dać.

Ja, proszę państwa, dla państwa się staram,
by dobrobytu wór spory wymarać.
Kraj w mleku i miodzie wykąpać,
reformę przyśpieszyć, po złocie wręcz stąpać,

Z OSCIA

PIWO
nie umarło
Dzrwi otwierają o godzinie 7.00. Czekający już od pewnego
czasu klienci spokojnSe przesuwają się w kierunku lady. I tylko
z ich oczu wyczytać można, że trudno znoszą kilka godzin przer
wy w działalności placówki. Ponieważ zapotrzebowanie na świad
czone usługi jest tak duże, personel ,rnie może pozwolić sobie na
wet na chwilę wytchnienia. Od godziny 9.00 klientów znacznie
przybywa i są coraz bardziej niespokojni; po południu na pewno
wyładować muszą swoje frustracje. Najchętniej — manualnie. Bo
głośno jest wtedy już tak bardzo, że żaden z klientów nie jest
w stanie przebić się ze swoimi racjami przy pomocy perswazji
słownej. Dlatego w ruch idą ręce oraz inne przedmioty. Często
takie dyskusje przenoszą się na ulicę. Zawsze jest wtedy szansa,
że będzie przechodził jakiś kumpel i pomoże. Ba kumple z „Za
głoby’' są solidarni, gdy trzeba.
Myślę, że nie wiedzą, co ich czeka od jesieni. „Postanav4a się
zlikwidować bar „Zagłoba” należący do PSS ze względu na jego
uciążliwość dla mieszkańców tej dzielnicy i zgodnie z wnioskiem
Komitetu Osiedlowego nr 3” . To fragment postanowienia Prezy
dium Rady Narodowej Miasta i Gminy Śrem z czerwca tego roku.
Rozumiem te racje. Zgadzam się, że śpiewy i krzyki z „Zagłoby”
nie przypominają chórów anielskich. Ale nie chce mi się wierzyć,
że podejmujący decyzję nie mają umiejętności przewidywania.
Czy to, że nie będzie baru, jest równoznaczne z faktem, że znik
ną ze Śremu jego klienci? Ponoć nic w przyrodzie nie ginie, A że
dziennie w „Zagłobie” sprzedaje się około 1500 kufli piwa, tak
więc jego amatorzy rozsiądą się wygodnie w „Piastowskiej",
„Marlenie", „Pod balkonem” . Tam płWb do stolika podają, a ce
na taka sama jak w „Zagłobie” . Dla nich — na szczęście, dla
personelu I pozostałych klientów — n'estety. Wiadomo przecież,
że większość klientów baru to ci, którzy pracować już nie muszą

Fot. Z. Szm idt

albo nie chcą niszczyć sobie dowodu osobistego pieczątką o za
trudnieniu. To gdzie mają spędzać swój wolny czas? Okołiczne
bramy są mniej wygodne, ale, myślę, stanowić będą rezerwę.
Ukształtowała się w Śremie jakaś dziwna zależność: im więcei
w nim mieszkańców (w dodatku coraz bardziej sfrustrowanych
i wykazujących ochotę na pokrzepienie ducha — poprzez ciało —
piwem), tym mniej piwiarni. Gdy już opracowano dokumeotację
na nową, która miała stanąć na Jezioranach, wpłynęła petycja od
mieszkańców, że oni sobie jej w sąsiedztwie nie życzą. Zmienia
się więc lokalizację, wskazuie nową, ale to przy trasie szybkiego
ruchu, więc nie wolno. Tak samo nie wolno w pobliżu szkoły, koś
ciołów, stadionów, kąpielisk i w wielu innych miejscach oraz tam,
gdzie ludzie sobie nie życzą (jak wyżej). Tak mówią przepisy.
Sytuacja patowa.
To może, zanim się czegoś lepszego nie wymyśli, na początek,
niech stróż prawa i porządku, niczym anioł stróż klienteli trzech
istniejących w Śremie (na razie! jeszcze) piwiarni, bardzo kon
sekwentnie przez cały czas egzekwuje to, do czego upoważniają
go przepisy. A ja wierzę, że doczekam w końcu chwili, gdy bę
dzie w mieście kilkanaście miejsc serwujących piwo i nie w każ
dym spotykać będę kumpli z „Zagłoby” . A może i anJ zechcą wte
dy przystosować się do nowych warunków?
Pointę tego felietonu znalazłam w parku. Jakiś zwolennik na
poju z chmielu, w dodatku poliglota, na ścianie tzw. kiosku spo
żywczego (w którym piwa się nie sprzedaje, bo obok stadion)
wypisał: „Piwo not dead” . Faktycznie, piwo jeszcze nie umarło.
Tok samo z chwilą „śmierci” baru „Zagłoba" na pewno nie um
rze problem. Myślę, że nawet ożyje.
(MAT)

NOWA«RADA NARODOWA
ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ

k R o n ik a

I sesja Rady Narodowej Miasta i Gminy
Śrem, która odbyła się 29 czerwca br. w
Klubie Odlewnika, zainaugurowała działal
ność Rady w kadencji 1988— 1992. Po ślu
bowaniu radnych dokonano wyboru prze
wodniczącego Rady — tę funkcję powie
rzono Halinie Piotrowskiej — i przewod
niczących poszczególnych komisji proble
mowych. Pondto przedstawione zostały
główne założenia znowelizowanej ustawy
o systemie rad narodowych i samorządu
terytorialnego oraz informacja o realizacji
zadań społeczno-gospodarczych w minio
nej kadencji. Zapoznano też radnych
z głównymi zadaniami do realizacji w la
tach 1988— 1992.

WYDARZEŃ
TARGI LOKALNE PO RAZ DRUGI
Po raz drugi już odbyły się w Śremie lo
kalne targi. Tym razem w dniach od 10—
11 czerwca w sali sportowej „Bazor” pre
zentowało się 10 jednostek gospodarczych.
Zawarto umowy o wartości 104,2 min zł
oraz sprzedano towarów (podczas trwa
nia targów) za kwotę 3,5 min zł.
Z PRAC EGZEKUTYWY KMG PZPR
Wdrażanie wniosków egzekutywy KW
PZPR w Poznaniu dot. rozwoju kultury w
małych miastach i wsiach woj. poznańs
kiego oraz wniosków dotyczących działal
ności kulturalnej w środowisku robotni
czym to tematy posiedzenia egzekutywy
KMG PZPR, które odbyło się 17 czerwca
w Śremskim Ośrodku Kultury.
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI SM
24 czerwca w Klubie osiedlowym „Re|ax” odbyło się zebranie przedstawicieli
Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie. Dy
skutowano m.in. nad przedstawionym bi
lansem spółdzielni za 1987 r., kierunkami
wdrażania przez spółdzielnię II etapu re
formy. Dokonano też wyboru nowej rady
nadzorczej. Jej przewodniczącym został po
nownie Julian Barański.
SZCZEGÓLNE SPOTKANIE
Z udziałem przedstawicieli władz polity
czno-administracyjnych miasta i gminy
odbyło się w siedzibie redakcji „Głosu
Śremskiego” spotkanie członków zespołu
z przebywającym aktualnie w Śremie (a
stale mieszkającym w Szczecinie) kolegą
redakcyjnym Marcelim Szczęsnym, autorem
cyklu „Sentymenty” .

• SPO<RT

WALNE ZGROMADZENIE RZEMIOSŁA
29 czerwca w sali przy ul. Kolejowej
odbyło się Walne Zgromadzenie Delega
tów Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie.
NOWY PREZES „WŁÓKNIARZA”

M a rc e li Szczęsny p o d c z a s s p o tk a n ia w r e d a k c ji.
Fot. Z. S z m id t

Z PRAC SPOŁECZNEGO KOMITETU
OCHRONY PARKU
27 czerwca br. w parku im. Powstańców
Wielkopolskich oddano do użytku nowy
ogródek jordanowski im. Sylwestra Szczepskiego. Spotkali się tu: rodzina S. Szczepskiego, dzieci z przedszkola „Niezapomi
najka” oraz przedstawiciele zakładów
pracy, które przyczyniły się do powstania
tego sympatycznego obiektu. Ogródek jor
danowski jest pierwszym trwałym efektem
działalności Społecznego Komitetu Ochro
ny Parku.

e

PIŁKA NOŻNA
Piłkarze śremskiej „Warty” nie zawiedli kibiców wywalczając
awans do klasy okręgowej. Na sukces drużyny złożyła się solidna
praca trenera z zawodnikami, społeczna praca działaczy. Z tej
okazji odbyło się sympatyczne spotkanie zawodników, działaczy
z przedstawicielami władz polityczno-administracyjnych miasta
i gminy. Na wyróżnienie zasługują wszyscy: trener Bolesław Wośkowiak, zawodnicy K. Apolinarski, L. Tyczyński, M. Mendel, D.
Pawłowski, R. Niemier, M. Walczak, J. Ryniak, R. Konieczny, K, Ka
czor, A. Menzel, D. Maoioszczyk, W. Olejnik R,. Kelak, R. Rączkiewicz, W. Kmiecik, R. Morchwiński, R. Roszak, S. Walenciak, dzia
łacze: prezes klubu Stanisław Kaczor, kierownik sekcji piłki noż
nej Andrzej Szulczewski, kierownik drużyny Marian Paź, działa
cze sekcji Tadeusz Pawelczyk, Janusz Niemier. Gratulujemy i ży
czymy dalszych sukcesów.
LEKKA ATLETYKA
W dniu 16.VI. na stadionie sportowym XXV-lecia PRL odbyły
się Mistrzostwa miasta i gminy w lekkiej atletyce. W zawodach
wzięło udział 298 zawodników. W poszczególnych konkurencjach
zwyciężyli: kobiety: 60 m.dz. Małgorzata Suska, 100 m Anna Czyż,
300 m Magdalena Kałużna, 600 m Agnieszka Dzierżyńska, skok
w dal — Magdalena Kałużna, pchnięcie kulą — Izabela Głogińska, rzut oszczepem — Renata Andrzejczak; mężczyźni: 60 m. chi.
Piotr Wrona, 100 m. Mariusz Sosnowski 1000 m. ch. Tomasz Troszyński, 1000 m. sen. Paweł Podsiadły, 300 m. Marek Matuszew
ski, skok w dal chł. Krzysztof Królikowski, skok w dal m. Jacek
Łączny, rzut oszczepem — Bartosz Szulczewski, pchnięcie kulą Bar
tosz Szulczewski.
Sztafeta MKS „Iskra” 4X100 m w składzie: Krystyna Jagosz,
Krystyna Falblersko,, Magdalena Kałużna, Edyta Szczepaniak zdo
była brązowy medal na Strefowych Mistrzostwach Polski w l/a
w Stargardzie Szczecińskim.

Na emeryturę przeszedł długoletni pre
zes Włókienniczej Spółdzielni Pracy „W łó
kniarz” Leon Potkawski. Pracownicy i spół
dzielcy pożegnali go 29 czerwca. Funkcję
prezesa objął dotychczasowy zastępca Sta
nisław Buchowicz.
I
NOWE MIESZKANIA NA HELENKACH
Spółdzielnia Mieszkaniowa odebrała od
wykonawców kolejne mieszkania na os.
Helenki. Kombinat Budownictwa Ogólne
go przekazał ich 39 w budynku przy ul.
Paderewskiego 6, a KB „Poznań-Pólnoc”
— 40 przy ul. Paderewskiego 5. Łącznie na
Helenkach wybudowano już 355 mieszkań,
z tego „rLincń-Północ” — 235, a KBO —
120.
opr. K.G.

KRĘGLARSTWO
Na kręgielni Ogniska TKKF „Sokół” w dniu 11.VI. został roze
grany mecz międzynarodowy w kręglarstwie pomiędzy BSG Einhait Kónigs Wusterhausen z NRD a Ogniskiem TKKF „Sokół”
w Śremie. W tym, roku przypada jubileusz 20-lecia kontaktów
pomiędzy zaprzyjaźnionymi zespołami; śremscy kręglarze godnie
go uczcili wygrywając z zespołem z NRD 4.201 pkt do 4.082 pkt.
Najlepsze wyniki w kat. kobiet uzyskali: Ognisko TKKF — Józefa
Kokorniak 284 pkt, Małgorzata Łaznowska 284 pkt, Krystyna Ra
szewska 279 pkt,. NRD — Fesselmeier 281 pkt, Diesler 266 pkt,
Kleiber 265 pkt. W kat. mężczyzn: Ognisko TKKF — Jacek Łaznowski 427 pkt, Marian Szczepaniak 426 pkt, Janusz Forszpaniak
426 pkt. NRD: Kleiber 426 pkt, Krzykowski 422 pkt, Franke 422
pkt. Przyjęcie gości i zawody sprawnie przeprowadzili działacze
Ogniska Urszula Adamska, Maria Maciejewska, Kazimierz Forszpanick.
SIATKÓWKA
Ludowy Klub Sportowy „Piast” gościł drużynę siatkówki kobiet
z BSG Aufbau Elsterwerda z NRD. Siatkarki „Piasta” zwycięży
ły z drużyną z NRD 3 : 1.
SPORT MIĘDZYZAKŁADOWY
Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował cykl imprez
sportowych dla zakładów pracy. W turnieju piłki ręcznej zwycię
żyła Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych przed PEKAES
Autotransport SA i Klubem Sympatyków KKS „Lech” .
Turniej brydża sportowego wygrała para Mirosława Kaczmarek,
Tomasz Mieloch z Zespołu Opieki Zdrowotnej, przed Henrykiem
Błaszakiem i Bolesławem Wośkowiakiem z Odlewni Żeliwa oraz
Ryszardem Komisarenko i Tadeuszem Tomczakiem ze Spółdzielni
Pracy Usług Wielobranżowych.
W turnieju tenisa ziemnego zwyciężył Paweł Matuszak, II miej
sce zajął Zbigniew Grzegorzewski, III m. Tadeusz Tomczak.
W strzelaniu z kbks I miejsce zajął Władysław Sztukowski, II
miejsce Stanisław Blaszczyk, III miejsce Janusz Wiśniewski.
Roman Szafrański

WAKACJE W MIEŚCIE
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Naprawdę aż lak dobrze?
Ponad 250 dzieci z różnych stron Polski przebywa w Śremie na
czterech koloniach. Ciekawi byliśmy, jak spędzają czas, z czego
są zadowoleni, na co narzekajq.
Jarosław Balcerowicz — kierownik kolonii „Primez” z Prusz
cza Gdańskiego (w Śremskim Ośrodku Sportu i Rekreacji): — Je
steśmy w Śremie po raz trzeci i chyba będziemy przyjeżdżać na
dal. Warunki super, świetne wyżywienie. Program realizujemy przy
współpracy miejscowych placówek kulturalno-oświatowych i oś
rodków sportowych. Korzystamy z kąpieliska nad jeziorem Grzymyslawskim i basenu Odlewni Żeliwa. Macie bardzo dobre zao
patrzenie w sprzęt sportowy. Jestem spokojny o drugi turnus bo
nie zanotowaliśmy żadnych problemów.
Janusz Kamiński — z-ca kierownika kolonii zdrowotnej „Uskrzy
dleni" (w Szkole Podstawowej nr 1): — Nasza kolonia ma charak
ter zdrowotny, uczestnikami sq dzieci z różnych stron Polski z wa
dami postawy, stąd więcej zajęć korekcyjnych prowadzonych przez
rehabilitantów. Warunki may dobre, wspólpraacuejmy z kiubem
„Relax” , poznajemy historię miasta i regionu. W ramach rewan
żu za pomoc Odlewni Żeliwa pracujemy społecznie przy porząd
kowaniu skwerów przed zakładem.
Krzysztof Fabrykowski i Sylwester Rolak — uczestnicy kolonii
Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy z Poznania, (w Szkole
Podstawowej nr 5): — Pan kierownik wyjechał do miasta, a my
mamy dyżur. Wszyscy wyjechali na wycieczkę. Jest bardzo fajnie.
Nie nudzimy się. Organizujemy dużo wycieczek — bliskich i dal
szych, chodzimy nad jezioro. No i szkoła bardzo nam się podoba.
Niczego nam nie brakuje.
Grażyna Manelska — kierownik kolonii zdrowotnej dzieci z Do
mu Dziecka nr 15 z Warszawy (w Szkole Podstawowej nr 4): —

„Głośne szepty"

Jestem w Śremie pierwszy raz. Bardzo mi się tu podoba. Wszy
scy zauważyli dużo zieleni, miasto zadbane i, mimo rozkopów,
widać, że coś tu się dzieje. Zazdroszczę wam sprawnego handlu,
zaopatrzenia w bardzo dobre wyroby mięsne, odzież i tanich
usług. Dzięki temu również kolonia nie ma żadnych problemów.
A co najważniejsze, ludzie tu są bardzo sympatyczni i życzli
wi.
Przyznajemy, że zaskoczyła nas ta pozytywna ocena. A o tym,
jok ii gdzie wypoczywały śremskie dzieci, napiszemy we wrześniu.
_ . .
...
Karol Gostomski
Opinie zebrali:
Roman Szafrański
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Wycieczki rowerowe: „Uwaga przyroda"
2.VIII — Śrem — Grodzewo — Śrem
9.VIII — Śrem — Jarosławki — Śrem
16.VIII — Śrem — Niesłabin — Śrem
Zajęcia klubowe „Wokół fauny i flory"
(zaięcia plastyczne, zgaduj zgadule, filmy, inscenizacje teatralne
dla dzieci kl. 0—III)
4.VIII, 11.VIII, 23.VIII, 25.VIII godz. 11.00-13.00
Biwaki „Bezkrwawe łowy”
18—21.VIII — Tworzykowo (Kl. IV—VIII)
Festyny — „Z rodziną w parku" — amfiteatr
6.VIII, 13.VIII godz. 16.00— 18.00
Akcje plastyczne — ŚOK
24.VIII — godz. 16.00 — „Wąż"

J.K.

Fotografia na str. 3 przedstawia wieżyczkę kaplicy św. Ignacego
Loyoli znajdującą się przy Państwowym Domu Pomocy Społecz
nej w Śremie ul. Promenada 7.

GALERIA BRUDASÓW

WYPRAWA KRZYŻOWA

Ponoć celnicy przechodzą przyspie
szony kurs sportów obronnych. Wszy
stko z powodu pewnej wycieczki, któ
ra w czerwcu wyjechała ze Śremu (na
3 dni oczywiście) we wiadomym kie
runku, to jest do Austrii. Przed prze
kroczeniem granicy dzielni turyści zdą
żyli się na tyle rozochocić przy pomo
cy napojów podniecających, że chcieli
wykupić celników i wszystko po dro
dze z całą Austrią włącznie. Ponieważ
nie znalazło to zrozumienia, postanowi
li wziąć silą. Ponoć ucierpiał hotel i ce
lnicy. Zdaje się, że teraz na podwój
nego nelsona turysty pan funkcjona
riusz na granicy odpowie potrójnym
szlabanem.
*

-ćr

SPRZEDAŻ WIĄZANA?

Jeden z producentów warzyw trafia
jących na śremski rynek wiąże pęczki
pietruszki i marchwi przy pomocy pre
zerwatywy pociętej na części. Ze jest
to wyrób Krakowskich Zakładów Prze
mysłu Gumowego sprawdzili na pewno
nasi biegli eksperci. Chcielibyśmy wie
dzieć, ile trzeba kupić marchwi, żeby
dostać prezerwatywę w całości?
(r)

Przez wiele lat nie wadziła nikomu rzeźba nagiej kobiety w śremskim parku.
Ale widocznie zjawił się w mieście zagorzały przeciwnik naturyzmu i domalował
pani strój plażowy. W dodatku bardzo niestarannie. A może miał to być ma
nifest artystyczny? Radzilibyśmy, żeby wyżywał się raczej na swoim — martwym
lub żywym (jeśli pozwoli) inwentarzu.

in fo r m u lc
Od 1 lipca br Państwowy Zakład Ubezpieczeń wprowadził sze
reg istotnych zmian w ubezpieczeniu mieszkań i bagażu podróż
nego. W ubezpieczeniu mieszkań wprowadzono zmiany umożli
wiające zawarcie ubezpieczenia stosownie do zróżnicowanego
wyposażenia mieszkania, natomiast w ubezpieczeniu bagażu pod
różnego — przy zachowaniu dotychczasowej składki rozszerzony
został zakres ubezpieczenia.
W ubezpieczeniu mieszkań, zgodnie z dotychczas obowiązują
cymi warunkami, PZU odpowiadał za dzieła sztuki, przedmioty
ze srebra, złota i platyny oraz monety złote i srebrne, a także za
prawdziwą biżuterię do wysokości 40% sumy ubezpieczenia. Z kolei za tzw. stałe elementy mieszkania stanowiące jego wyposaże
nie (boazerie, tapety, glazury itp) PZU ponosił dotychczas od
powiedzialność w granicach 25% sumy ubezpieczenia.
Obecnie ubezpieczający mają możliwość doubezpieczenia do
rzeczywistej wartości dzieł sztuki, prawdziwej biżuterii, monet zło
tych i srebrnych oraz przedmiotów ze srebra, złota i platyny, a
także stałych elementów wyposażenia mieszkania za opłatą do
datkowej składki, która wynosi 11 zł od każdego tysiąca złotych
dodatkowo zgłoszonej przez ubezpieczającego sumy ubezpiecze
nia dla tych przedmiotów.
Ponadto osoby posiadające drogi sprzęt pochodzenia zagra
nicznego zakupiony w komisie, za granicą bądź w Pewexie, mogą

obecnie ubezpieczyć ten sprzęt na kwoty, za jakie przedmioty te
zostały nabyte. PZU przejmuje odpowiedzialność za te rzeczy wg
cen komisowych lub też w przypadku przedmiotów zakupionych
lub wyłąazniie dostępnych w sprzedaży za waluty wymienialne —
według wortośoi odpowiadających cenie nabycia, przeliczonej
według przelicznika ustalonego przez Pewex, który aktualnie wy
nosi 1.000 zł za 1 dolar USA. Ubezpieczenie to dotyczy tych wła
ścicieli mieszkań, którzy posiadają ubezpieczone mieszkanie bądź
je ubezpieczą ina sumę powyżej 400.000 zł. W takich przypadkach
ubezpieczający nie korzystają z bonifikaty stosowanej z tytułu za
warcia ubezpieczenia na wysokie sumy.
Istotną zmianą w ubezpieczeniu mieszkań jest rozszerzenie od
powiedzialności PZU — bez zmiany składki — na szkody pow
stałe wskutek przemarzania elementów konstrukcyjnych budynków,
które do tej pory były wyłączone z odpowiedzialności PZU.
W ubezpieczeniu bagażu podróżnego rozszerzona została od
powiedzialność PZU na mienie przenoszone lub przewożone przez
ubezpieczającego poza mieszkanie, bez uzależnienia takiego prze
mieszczania od odbywania podróży w określonym celu. Nie do
tyczy to części zapasowych i akcesoriów samochodowych oraz do
datkowego wyposażenia samochodu. Przy tak pojętym zakresie
odpowiedzialności PZU odpowiada w zasadzie za utratę mienia
bez względu na miejsce powstania szkody, tj. zarówno w środkach
komunikaoji publicznej lub w samochodzie w trakcie podróży jak
też podczas parkowania oraz w innych zomkniętych pomieszcze
niach lub miejscach w czasie przebywania tam ubezpieczającego.
Istotną zmianą jest też zwiększenie sumy na jaką PZU ponosi od
powiedzialność w ubezpieczeniu bagażu — do 1.000.000 zł (do
tej pory 500.000 zł). Przy odpowiedzialności za przedmioty pocho
dzenia zagranicznego stosuje się te same zasady co przy ubez
pieczeniu mieszkań.
Z tytułu rozszerzenia zakresu odpowiedzialności w tym ubezpiecze
niu PZU nie pobiera żadnej dodatkowej ani podwyższonej skład
ki.
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SKLEP Z ARTYKUŁAMI WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ
„NASZA CHATA”

p o le c a :
Kupię korzystnie dom jednorodzinny z ogrodem w Śremie lob
Psarskiem (do 1000 m2).
Warunki do uzgodnienia.
Pisemne oferty należy składać w siedzibie redakcji dla P-1/VII.

— lampy, kinkiety
— ceramikę użytkową i ozdobną
— stoliki TV-video
— sżkło w skórze
— ławy, siedziska, taborety
— boazerie, listwy
— komlsze drewniane

Swoje usługi w zakresie cyklinowonio poleca
zakład rzemieślniczy Tomasza Murowki

Z a p ra s z a m y

Śrem, ul. Dzierżyńskiego 14/6

Śrem,

ul. Zielona 2a

telefon 40-57
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